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 VISION
 
 
Det er Virum Gymnasiums vision at være en 

seriøs uddanne
lsesinstitution 

med afsæt i det 

lokale miljø, hvor det fa
glige, det kreat

ive og  

det sociale ska
ber et trygt og 

inspirerende 

læringsmiljø og en god a
rbejdsplads. VG står  

for faglig fordybelse og faglig 
og didaktisk 

udvikling. VG er et gymnasium med høje 

standarder og m
ange stolte trad

itioner, men  

også et moderne og dynamisk gymnasium  

med mod til nytænkning.

Det er skolens m
ål at uddanne 

selvstændigt 

tænkende student
er med både bred o

g dyb 

faglig indsigt o
g målrettede studie

mæssige 

kompetencer. Eleve
rne skal løftes 

fagligt og  

have lyst og ev
ne til fortsat at

 lære. De skal 

kunne indgå i n
etværk og være godt rustede

  

til at deltage ak
tivt i videreudv

iklingen af det 

demokratiske samfund i et global
t og bæredyg

tigt perspektiv.
 Vi ønsker sålede

s at understøtte
 

og anerkende b
red almendannelse sam

t krea

tivitet og skarp
hed på forskelli

ge fagområder. 

 
Vi har en vision

 om til stadighed a
t være 

blandt landets 
stærkeste gymnasier inden fo

r 

såvel naturvide
nskab, samfundsvidenskab

 og  

humaniora som de kunstnerisk
e fag. Endvider

e 

har det høj pri
oritet at skabe

 de bedst mulige 

rammer for de eleve
r, der dyrker eliteidræt.





TALENT- OG  
INTERESSETILBUD

På Virum Gymnasium kan vi 
tilbyde en mangfoldighed af 
forskellige talentaktiviteter og  
interessetilbud.

Derfor vil jeg varmt anbefale,  
at du læser videre i denne pjece.

God læselyst 

Mette Kynemund
Rektor

Vi har alle noget, vi er gode til 
eller brænder særligt for. Nogle 
har specielle forudsætninger og 
ønsker at udvikle og styrke lige 
netop det område, de er virkelig 
gode til. Hvis du har lyst til at ud
folde dit talent eller bare er fagligt 
nysgerrig inden for et bestemt 
felt, vil vi gerne hjælpe dig.

Deltag i Virum Gymnasiums

• Konkurrencer
• Udveksling
• Masterclasses
• Klubber og studiekredse
• Foredrag
• Faglige mentorordninger
• Programmer

For talentfulde og særligt  
interesserede elever.
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Alle VG's talent og interessetilbud giver eleverne 
mulighed for at opleve verden uden for klasserummet. 
Det er nemlig i mødet med akademisk videnskab og 
autentiske miljøer på universitetet, i erhvervslivet, i 
kunstlivet i både ind og udlandet, at talentfulde elever 
stimulerer deres talent. Og talentudviklingen har en 
positiv sideeffekt. Forskning viser, at den ikke kun 
gavner de bedste, men at effekten spreder sig til 
kammeraterne. Derfor er talentudviklingen med til  
at løfte det faglige niveau på VG. Man lærer også  
ved at formidle til og være rollemodeller for andre, 
derfor fungerer dygtige VGelever også som science,  
matematik og sprogambassadører i udskolingen  
og i forbindelse med Naturvidenskabsfestivalen og 
Videnskabsklubben.

Videnskab og 
verden uden 
for gymnasiet
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VG's udbud af talent og interesseaktiviteter 
fordeler sig over alle videnskabelige og kreative 
fagområder, for der skal være tilbud til alle typer 
talenter og særligt engagerede elever, uanset om 
de er til science, litteratur eller ligninger, sprog 
eller samfund og bæredygtighed. Aktiviteterne 
har det til fælles, at de hæver niveauet og går  
i dybden i forhold til den daglige undervisning. 
Aktiviteterne beskæftiger sig med både klassiske 
og aktuelle emner; filosofi, Shakespeare og 
PETscanning er blot et lille udsnit af de mange 
spændende temaer. De fysiske og kunstneriske 
talentaktiviteter omfatter både idræt, musik, 
drama, design og kunst.

Et varieret 
udbud
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PÅ TVÆRS  
AF FAG OG 
FAKULTETER

VG Carpe Cognitionem – grib 
viden  er en foredragsrække, som 
oftest finder sted i 5. modul om 
eftermiddagen eller i fagmoduler
ne. Konceptet tilbyder klasser og 
hold en udvidet forskningsmæssig 
horisont i forhold til de enkelte 
fag og synliggør elevernes egne 
karrieremuligheder. Det kan være 
foredrag, som er rettet direkte mod 
bestemte fag, men også foredrag 
af almen interesse. Der er tale  
om en lang række inspirerende 

VGcc  
– Carpe Cognitionem

’fyraftensforedrag’, som alle 
ambitiøse og videbegærlige elever 
og ansatte på VG kan komme  
og høre, og som bringer virke
ligheden ind på VG. Udvalgte  
hold og klasser er tilmeldt på 
forhånd. Enkeltelever kan deltage 
efter forudgående tilmelding på  
pg@edu.virumgym.dk. Foredrags
rækken består af aktuelle fore
læsninger og debat med forskere 
og erhvervsfolk inden for mange 
forskellige felter og brancher. I  

de sidste år har vi haft mange 
spændende foredragsholdere, eks. 
den tidl. amerikanske ambassadør 
Ruffus Gifford, meteoriteksperten 
Henning Haack, journalisten 
Anders Agner, musikeren Bisse, 
kunstneren Bjørn Nørgaard og 
senest journalisten Simon Andkjær 
om 100året for Genforeningen. 

I de sidste tre år har vi haft et 
glimrende samarbejde med UNF 
(Ungdommens Naturvidenskabelige 
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Forening). VG lægger auditorium  
til foredrag, hvor vores naturviden
skabelige fag kan deltage med 
elever. Disse foredrag ligger altid 
kl. 18.00 – 20.00. Se UNF´s 
hjemmeside vedrørende aktuelle 
oplæg: www.UNF.dk

Vi er nu ved at oprette en ’’bank’’ 
af tidligere elever, som kan bidrage 
med oplæg i foredragsrækken, eks. 
tidligere elev Olav Hesseldahl,  
som er stifter af Ungdomsbureau

et, arrangør af Ungdommens Folke
møde (UMF) og beskæftiger sig 
med demokrati og dannelse og 
tidligere elev Christian Føhrby,  
som i mange år har beskæftiget 
sig med Kina både internationalt 
og regionalt. 

Ønsker man at bidrage med et 
oplæg i foredragsrækken, kontakter 
man den ansvarlige uddannelsesle
der Pia Gars på ovenstående mail. 
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Akademiet for Talentfulde Unge (ATU) er et 2årigt 
forløb for gymnasieelever med forskellige faglige 
udfordringer og perspektiver, samt et socialt fællesskab 
med andre, som elsker at lære. Akademiet for Talent
fulde Unge optager elever, der er ekstraordinært dygtige 
og har interesser bredt inden for flere fag. De faglige 
udfordringer dækker alle hovedområder, og tilbuddene 
er meget forskellige. Det kan være f.eks. foredrag, 
diskussioner med forfattere eller forskere, deltagelse i 
forskningsprogrammer, særlige opgaver eller workshops 
med aktuelle emner. Eleverne optages på akademiet på 
baggrund af en individuel ansøgning, som elevens 
gymnasium indsender. VG har hvert år flere elever på 
Akademiet for talentfulde Unge.

Man kan læse mere om akademiet på  
www.ungetalenter.dk

Akademiet  
for Talentfulde 
Unge
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Hvis en elev har en god, ny 
forskningsidé inden for et felt, 
som eleven er dygtig til, nysgerrig 
på og brænder for, kan han eller 
hun deltage i Projekt Forskerspirer, 
som er et landsdækkende tilbud 
til elever på de gymnasiale 
ungdomsuddannelser. Her kan  

man prøve kræfter med, hvad det 
vil sige at arbejde som forsker. 
Det er muligt at fordybe sig i alle 
områder inden for samfundsviden
skab, naturvidenskab, sundheds
videnskab og humaniora, og man 
deltager i fælles aktiviteter og 
indgår i et netværk med andre 

unge forskerspirer fra hele landet. 
Det kræver tid og arbejde at 
udføre projektet og skrive den 
krævede rapport, men eleven får 
en vejleder på universitetet, som 
støtter eleven under udarbejdelsen. 
Hjemmesiden www.forskerspirer.
ku.dk giver yderligere oplysninger.

Projekt Forske rspirer

Forskningens 
døgn

Forskningens døgn er en årlig tilbagevendende 
landsdækkende videnskabsfestival, hvor man kan  
få et kik ind i forskernes verden og se, hvordan 
forsk ningen præger vores dagligdag. Det er et  
initiativ, som Uddannelses og Forskningsministeriet 
og universiteterne står bag, og som har til hensigt  
at sætte fokus på forskning og øge uddannelses
institutionernes akademiske niveau.



VG's  
sciencetalent 
program
Et 3årigt program, der henvender sig til talentfulde og 
særligt interesserede elever i de naturvidenskabelige 
fag med en bred vifte af aktiviteter. 

Det er en mulighed for fordybelse og spændende 
udfordringer i naturvidenskabelige problemstillinger. 
Der er mulighed for deltagelse i nationale og inter
nationale konkurrencer. 

Gennem de 3 år vil eleverne blive præsenteret for 
kemi, fysik, bioteknologi, biologi og naturgeografi på  
en anderledes måde. Der vil være studiekredse og 
ekskursioner samt foredrag og forsøg på universiteter.

Eleverne tilmelder sig et samlet forløb med start i 
december 1g. Eleverne præsenteres for indholdet  
og kravene i november/december.
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1.g Fælles træning mod DM i Science.  
24 eftermiddage med foredrag og 

opgaveregning. VG deltager i konkurrencen DM  
i science inden for fagene biologi, fysik og kemi.  
I decemberjanuar har de naturviden skabelige 
1.gelever på skolen været igennem en række 
sessioner i både praktisk kunnen, evne til  
at samarbejde i laboratoriet og i teoretisk  
viden i forhold til at behandle indsamlet data  
og lave tilhørende beregninger. På den baggrund 
udtages tre VGelever til den videre konkurrence 
om DM i Science, hvor der vil blive konkurreret  
på kom petencer og eksperimentelle færdigheder. 
Der tages udgangspunkt i læreplanerne på c 
niveau, og der lægges vægt på holdenes evne  
til at anvende naturvidenskabelig tankegang og  
gen nemføre eksperimenter. Næste skridt er de 
regionale kvalifikationsrunder. De bedste hold  
fra kvalifikationsrunderne går videre til den 
nationale finale. De to bedste hold fra finalen 
kommer til at repræsentere Danmark i den 
Europæiske Unions Science Olympiade – EUSO.

I martsapril arrangeres yderligere 24 aktiviteter 
hvor aktuelle naturvidenskabelige fænomener 
præsenteres og diskuteres. Dette kan både  
være aktiviteter internt på gymnasiet eller  
eksternt. 

2.g Tre workshops af hver 34 ugers varighed 
– én gang om ugen. Programmet sam

mensættes af de involverede lærere og kan variere fra 
år til år. Her er et par eksempler på mulige workshops 
som afholdes:

3.g Deltagelse i OL og opgaveregning  
68 eftermiddage i løbet af 3.g året  

(udover normalt pensum). En mulighed for (tvær)
faglig fordybelse og spændende udfordringer i 
naturvidenskabelige problemstillinger herunder 
også særlige workshops med fokus på anvendt 
matematik.

Formidling af naturvidenskab på lokale folkeskoler 
(Scienceambassadør)

• Relativitetsteori
• Gærceller som forsøgsorganisme
• Molekylære mekanismer bag fysisk aktivitet
• PETscannere
• Proteinkemi/røntgenkrystallografi

Deltagelse som seniormentor i Videnskabsklubben 
kan gøre det ud for én af de 3 workshops.
 
Som seniormentor i Videnskabsklubben
• Bliver du mentor og rollemodel for yngre  

4.6.klasses elever: ’Miniforskere’ fra  
kommunens folkeskoler

• Bliver du undervist og oplært af forskere  
ved universitetet

• Lærer du om at forske og formidle og får  
et vigtigt mentornetværk

• Opnår du kompetencer i ledelse
• Samarbejder du med andre junior- og  

seniormentorer
• Deltager du i en forberedende Mentor Camp  

og en afslutningskonference Se mere om 
projektet på www.videnskabsklubben.dk



I kemi afholdes bl.a. workshops i proteinkemi/røntgen
krystallografi, hvor vi kigger nærmere på proteiners 
opbygning, for at få mere viden om deres virkning. 

I workshoppen PETscannere ser vi med kemiske briller 
på de udfordringer, kemikerne står overfor, når de skal 
fremstille radioaktive sporstoffer, der skal sprøjtes ind  
i personer for at give information om hjerneaktivitet 
eller for at stille en diagnose.

Vi deltager hvert år i konkurrencer af national og/eller 
international karakter som f.eks. DM i science, kemiOL 
og Drughunter-dysten på Lundbeck, hvor vi i flere år 
har været blandt de bedste.

Kemi
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Biologi talentelever kan bl.a. tage på besøg på 
Biologisk Institut, Københavns Universitet, hvor vi 
udfører eksperimenter på alt fra mus til mennesker 
for at undersøge, hvordan kroppens celler reagerer 
på træning såvel som fysisk inaktivitet. Andre 
aktiviteter inden for biologi er fx besøget på Center 
for Geogenetik ved Statens Naturhistoriske Museum, 
NO2forurening, PET scannere og proteinkemi/
røntgenkrystallografi.

VG's biologi elever deltager hvert år i nationale  
og internationale konkurrencer. Herunder DM i 
science, Biologi Olympiaden og Drughunterdysten 
på Lundbeck.

Bioteknologi indgår i mange af vores afholdte work
shops fx protein/røntgenkrystallografi og PET-scannere. 
Desuden indgår faget i besøg på biologisk institut på 
Københavns Universitet og i besøg hos Eske Willerslevs 
gruppe på Center for Geogenetik ved Statens Natur-
historiske Museum, hvor man ved brug af DNAteknik
ker bl.a. undersøger store spørgsmål om menneskets 
oprindelse og udvandring fra Afrika.

VG's elever med særlige evner/interesse i bioteknologi 
har i flere år i træk kvalificeret sig til biologiolympiaden 
og Drughunterdysten på Lundbeck.

Bioteknologi Biologi
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Naturgeografi på Virum Gymnasium deltager hvert  
år i geografiolympiaden. Konkurrencen er opbygget 
som et udskillelsesforløb, hvor der i sidste ende 
findes fire danske deltagere, som går videre til 
finalen, som hvert år afholdes et nyt sted i verden.

VG deltager desuden i Geoforums gymnasiekon
kurrence. De årlige opgaver er varierede, men  
altid med fokus på at løse et aktuelt problem  
ved anvendelse og analyse af kortdata.

Naturgeografi

Fysik afholder workshops inden for forskellige 
aktuelle emner som fx PETscannere og partikel 
fysik, hvor der ses på, hvilke partikler, der dannes 
ved at lade to protoner ramme hinanden med  
meget høj fart, som det sker på CERN i LHCen.  
LHC er en kæmpe accelerator med en omkreds på 
28 km, som ligger ved Geneve. Danmark deltager  
i de forsøg, der udføres dernede, bl.a. har man 
fundet Higgspartiklen ved forsøg i LHCen.

VG's fysikelever deltager hvert år i konkurrencer  
af national og/eller international karakter som 
f.eks. DM i science og FysikOL.

Fysik
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Matematik

Også i matematik deltager 
VGelever hvert år i konkurrencer 
af national og/eller international 
karakter som f.eks. Georg Mohr 
konkurrencen og MatematikOL. 

VG tilbyder desuden årligt en egen 
masterclass ’Matematik i fokus’ 
for særligt interesserede matema
tikelever. Her er det matematik  
for matematikkens skyld.

Der er tre små forløb, hvor vi  
ser på et par emner man kunne 
møde på universitetsniveau. Et af 
forløbene bliver præsenteret som 
forelæsning, og de to andre foregår 
som almindelig undervisning. Her 
tager vi emner op som fx ”lineær 
algebra”, ”komplekse tal”, ”logik  
og bevisteknik” og lignende. 

VG-Matematiktræner
Den frivillige opgave som VG 
Matematiktræner giver fagligt 
udbytte, undervisnings og 
formidlingserfaring, et frivillig
hedsbevis og glæden ved at 
hjælpe andre. VGmatematik
trænerne er engagerede 3g elever 
med matematik på Aniveau. 
Trænerne underviser sammen  
i mindre teams på kurset MatX, 

hvor man som nystartet 1.g elev 
gennem arbejdet med målrettede 
opgavesamlinger kombineret med 
trænernes undervisning og støtte, 
får styr på de grundlæggende 
færdigheder i matematik, som  
man havde problemer med ved 
skolestart. MatXforløbet begynder 
et par uger efter skolestart og  
er afsluttet inden efterårsferien. 
Ved lektionerne er matematikvej
lederne til stede og støtter op om 
trænernes undervisning. Både 1.g 
eleverne og VGMatematiktræner
ne har hvert år evalueret forløbet 
meget positivt i den afsluttende, 
anonyme, skriftlige evaluering.  
Alle 3g MatA elever inviteres til  
et informationsmøde om opgaven 
ved starten af 3g.
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I Makers Club arbejder vi med ideer og virkeliggør  
dem. Kig forbi, hvis du

• vil lære noget om 3D print, 3D scanning,  
 lasergravering og laserskæring
• vil lære noget om Arduino programmering,  
 sensorer og elektronik
• Vil lære at tegne i 3Dprogrammerne Onshape,  
 Blender og Meshmixer
• har designs, du vil realisere (alt fra smykker,  
 vaser, skåle, ure og figuriner)
• Er nysgerrig på teknik og fast prototyping
• kan lide at bemale figurer

Vi stiller så vidt muligt materiale til rådighed i  
Makers Club

Makers Club

En kombination af coronanedlukninger og popularitet 
af Netflix-serien The Queen’s Gambit har fået online
skakken til at blomstre, og hvis du gerne vil lære mere 
om det kongelige spil skak, så mød op til skakhygge 
på VG. Det foregår cirka en gang om måneden efter 
skoletid (de nøjagtige tidspunkter fremgår af Lectio), 
og det er for alle skakinteresserede – uanset om du 
er nybegynder, eller du rent faktisk ved, hvad en 
dronninggambit er. Man møder bare op og spiller 
noget skak, så giver underviseren NL tips og tricks  
om åbninger, slutspil, osv.

Underviseren er selv en rutineret turneringsspiller og 
var for eksempel med til at vinde DMsølv for hold  
med Brønshøj Skakforening i sæsonen 2019-2020.  
Her er en stilling fra kampen mod de senere guld
vindere, det professionelle hold fra Køge. NL spillede 
hvid mod modstanderen, som lige havde trukket  
kongen til f7, og NL kunne afgøre partiet med følgende 
træk (se løsning nederst på siden):

Hvid trækker!

Løsning: Den hvide bonde 
skal spilles til f5, hvor - 
efter den sorte dronning 
afskæres fra at dække  
tårnet på e6, som derfor 
går tabt. Sort gav op få 
træk senere. Der findes 
også andre løsninger,  
for eksempel kan man  
slå på e6 først med et 
tårn og derefter spille 
bonden til f5. 

Skak 
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I dag er det helt afgørende at kunne forstå kulturelle, 
sproglige og samfundsmæssige forskelle, når man skal 
begå sig internationalt. Evnen til at kommunikere og 
samarbejde med folk fra andre lande og kulturer er  
en vigtig del af vores almene dannelse, ikke kun når  
vi er uden for landets grænser, men også når vi er  
på hjemmebane.

Derfor deltager VG’s sprog og kulturinteresserede 
elever i mange forskellige eksterne aktiviteter. Det er 
f.eks. den årlige Sprogcamp på Hjørring Gymnasium i 
slutningen af januar, hvor de dyster i sprogkonkurrencer 
mod elever fra gymnasier landet over, eller BIGMUN på 
Birkerød Gymnasium i februar, som er en kæmpestor  
4 dages FNkonference for unge fra hele verden.

Virum Gymnasium har en lang tradition for at deltage  
i The Public Speaking Competition arrangeret af The 
English Speaking Union (ESU), hvor vores elever har 
opnået så flotte placeringer, at vi bl.a. har deltaget i  
den internationale finale i London. 

Vi deltager årligt i den engelske retorikkonkurrence, The 
Debating Competition, hvor man debatterer kontrover
sielle og reelle dilemmaer i hold på tre elever mod 
andre gymnasier. VG har i den forbindelse haft en af 
vores elever med i USA til en international konkurrence 
på Harvard Debating Experience gennem DoDebate. 

Internationalise-
ring og sprog

VG har desuden en International Study Counsellor,  
som yder hjælp til de elever, der ønsker at søge om  
optagelse på udenlandske universiteter efter gymnasiet. 

Endelig samarbejder vi med DSA (Danish Students 
Abroad) og NSAC (Nordic Studies Abroad Community), 
som hjælper danske studerende med at komme på 
studieophold i udlandet, og vi får besøg hvert år af 
sammenslutningen af uddannelsesinstitutioner, CIS’s, 
Northern Europe Tour, som fortæller om deres særlige 
studietilbud og svarer på spørgsmål fra eleverne om  
alt fra finansiering, fagrækker og eksaminer til studie
miljø og stipendier.
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I 2020 kastede vi os ud i at etablere vores egen 
debatklub, VG’s Debate Club. Hen over efteråret har  
vi trænet og uddannet tyve engagerede 1gelever  
i at debattere professionelt. Næste skridt bliver at 
konstituere os med et elevstyret udvalg, som skal  
stå for interne debatarrangementer på VG fremover.  
Det glæder vi os til.

VG’s  
Debate Club

Engelsk 
Masterclass

VG's Masterclass i engelsk giver eleverne udfordringer, 
som de ikke vil møde i den almindelige engelskunder
visning. Engelsk Masterclass går således i dybden  
med udvalgte værker på en måde, som ligger ud over 
almindeligt gymnasialt niveau. Titlerne ændrer sig  
fra år til år. 

I masterclassforløbet indgår der som udgangspunkt en 
fælles ekskursion.
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Sprogambassadører  
– et eftertragtet tilbud  
til grundskolerne

De omkringliggende folkeskoler gør gerne brug af vores 
elever som sprogambassadører, som kommer ud i de 
ældste klasser og laver en utraditionel undervisnings
oplevelse, som både giver et frisk pust i en skolehver
dag, og et indtryk af hvordan det er at gå i gymnasiet. 
Typisk får vi en henvendelse fra en folkeskolelærer, der 

underviser 8. eller 9. klasser i tysk, fransk eller engelsk, 
og som gerne vil have elever ud for at lave en work
shop i forbindelse med et emne, som klassen arbejder 
med. Det kan f.eks. være Det Amerikanske Valg, De Gule 
Veste i Frankrig, et anderledes grammatikforløb i tysk 
eller noget helt andet. Vi finder derefter nogle sprogele
ver, som – coachet af deres fremmedsproglærer eller 
den internationale koordinator – sammensætter et 
alternativt og kreativt undervisningsprogram, som 
eleverne på egen hånd tager ud og gennemfører. 
Gymnasieeleverne lærer selv meget af at formidle 
fagligt stof og fungerer samtidig som gode fremmed
sproglige rollemodeller for de yngre elever.
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Virum Gymnasium har udveks
lingsaftaler med gymnasier i både 
Frankrig, Spanien og Tyskland.  
Alle vores dygtige og interesserede 
sprogelever har således mulighed 
for at komme på særlige udveks
lingsrejser, der kan dygtiggøre  
dem yderligere. Eleverne bor 
privat, overværer undervisning i 
gymnasiet i det pågældende land 
og modtager genbesøg af elever 

og lærere fra den pågældende 
samarbejdsskole. 

VG deltager desuden både i 
ERASMUS+-projekter under den 
Europæiske Union og i NCFF 
projekter under det Nationale 
Center For Fremmedsprog, hvor 
eleverne bl.a. får lejlighed til at 
fungere som sprogassistenter  
for yngre skoleelever.

Udveksling, NCFF  
og ERASMUS+  
- Fremmedsprog
Spansk, fransk  
og tysk 
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Exchange students
Som led i Virum Gymnasiums 
indsats for også at invitere verden 
indenfor, har vi gennem mange  
år haft exchange students på 
skolen takket være et samarbejde 
med Rotary’s Youth Exchange. De 
internationale elever går i skole  

og følger undervisningen på lige 
fod med deres danske kammerater. 
Derudover tager de gerne ud og 
fortæller om sig selv og deres 
baggrund i forbindelse med VG’s 
tilbud om sprogambassadører  
til områdets folkeskoler.
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SAMFUNDS- 
VIDENSKAB

VG udbyder masterclass om aktuelle temaer og  
med teori, der ligger ud over det normale pensum  
for særligt interesserede og dygtige elever. I VG’s 
samfundsfaglige masterclass diskuterer vi et stort, 
aktuelt og spændende samfundsemne. Det har fx  
været den liberale verdensorden versus en mere 
konservativnationalistisk, identitetspolitik eller hvad 
demokra ti egentlig betyder. Eleverne får også mulighed 
for at læse og diskutere uddrag af civilisationens 
primærtekster, som de sjældent læser i andre fag  
eks. uddrag af John Locke, Karl Marx, Francis Fukuyama.
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VG udbyder begge valgfag og har prioriteret at sende 
mange VGelever, der har haft interesse for iværksæt
teri, på eksterne CIEC eller TURBOtalentprogrammer  
i iværksætteri og entrepreneurskab.

Der arbejdes aktuelt for at få et nyt talent og 
interesse tilbud om iværksætteri op at stå i et  
sam arbejde mellem Science City Lyngby, Lyngby- 
Taarbæk Kommune og Virum Gymnasium og andre 
uddannelsesinstitutioner i kommunen. Tilbuddet  
er inspireret af Start-Academy i Rudersdal  
https://uir.rudersdal.dk/uir/temaer/startacademy

Innovation  
og erhvervs- 
økonomi
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BÆRE- 
DYGTIGHED

Vær med til en oplevelsesrig masterclass i bære
dygtighed, hvor du vil komme rundt på forskellige 
locations og få en bredere viden. Vi vil arbejde med 
miljø og klima på innovative måder, hvor du kan  
være kreativ og gøre en forskel. 

Få viden og oplevelser med andre interesserede på 
tværs af klasser og årgange. Bliv evt. Miljøambassadør 
på folkeskoler og deltag i Miljørådets arbejde. Deltag
elsen udløser et diplom, og aktiviteten kan indgå i 
Frivillighedsbeviset.
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Forsknings og studieophold i Honduras, Indonesien 
eller Madagascar. Interesserede VGelever har mulighed 
for at deltage i en 14dages ekspedition med den 
internationale miljøorganisationen Wallecea og en  
biologilærer fra VG i sommerferien.

Der er tale om en slags ’Summerschool’, der finansieres 
helt af eleverne selv, men der gives hjælp til mulig
heder for søgning af legater. Opholdet giver indblik i  
nogle af verdens miljømæssige udfordringer.

Eleverne medvirker aktivt til indsamling af data til  
brug i projekter om biodiversitet, naturbevarelse og 
bæredygtighed.

Disse data skal bruges af seniorforskere, men kan  
også anvendes af eleverne selv til f.eks. SRP-opgaver.

På de to hidtidige ekspeditioner til Honduras har den 
første uge været afsat til undersøgelser i tågeskov/
regnskov, og den sidste til undersøgelser af koralrev.
I den forbindelse har der også kunne erhverves et 
dykkercertifikat. 

Se evt. mere her: http://opwall.com/sixth-form- 
highschool/locations/hondurasschoolexpeditions/

Vi får hvert år besøg på VG af Dr. Heather Gilbert  
fra Wallacea, der fortæller nærmere om projektet  
for interesserede elever med deres forældre.

Operation  
Wallacea
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MUSIK OG 
DRAMA
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MGK
Hvis man bliver optaget på Musikalsk Grund Kursus  
vil der være mulighed for at tage en 4årig studenter
eksamen på Virum Gymnasium. Der vil være tale om 
individuelle forløb, som tilpasses den enkelte elevs 
særlige behov, og gymnasieforløbet planlægges derfor  
i samarbejde med gymnasievejlederen.
 
Hvis man dyrker musik på meget højt niveau (fx synger 
i DR’s Pigekor eller lign.), kan der tages særlige hensyn  
i løbet af gymnasieårene, også selvom man ikke går  
på MGK. Dette vil ske i samarbejde med gymnasie
vejlederen.

Aktiviteter  
for musik- 
talenter
VG tilbyder musiktalenterne spændende udfordringer  
i fx musical, musikværksted, kor og koncerter. Det er 
aktiviteter, som man kan følge uden for skoletiden,  
og hvor man både kan blive bedre til musik, sang eller 
drama og deltage i et inspirerende socialt fællesskab 
med ligesindede. Kompetente musik og dramalærere 
underviser, dirigerer og instruerer. 

Aktiviteter for musiktalenter
VG tilbyder musiktalenterne spændende udfordringer  
i fx musical, musikværksted, kor og koncerter. Det er 
aktiviteter, som man kan følge uden for skoletiden,  
og hvor man både kan blive bedre til musik, sang eller 
drama og deltage i et inspirerende socialt fællesskab 
med ligesindede. Kompetente musik og dramalærere 
underviser, dirigerer og instruerer. 
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Virum Gymnasium har en af Danmarks største 
grupper af Team Danmark elever. Det er elever,  
der er idrætsudøvere på nationalt eliteniveau  
og som er blevet godkendt af Team Danmark  
til at kunne tage deres gymnasieuddannelse på  
særlige vilkår, enten i et 3 eller 4årigt forløb.  
Det er elever, som bruger rigtig meget tid på at 
være aktive eliteidrætsud øvere med alt, hvad det 
indebærer af træning, kampe, konkurrencer og 
turne ringer, såvel i Danmark som i udlandet. På 
Virum Gym na sium gør vi alt, hvad vi kan, for at  
give Team Danmark eleverne de bedste muligheder 
for at skabe en optimal sammenhæng mellem  
deres idræts og gymnasieuddannelsesliv, så de  
kan præstere deres bedste begge steder.

Team  
Danmark

Også på sportssiden stimulerer VG de dygtige og 
særligt interesserede elever. Det sker i den almindelige 
idrætsundervisning, hvor vi i disciplinerne udnytter 
potentialet hos de elever, der er særligt dygtige. De 
foreviser øvelser, får ekstra ansvarsområder, fx som 
spilledere, og ikke sjældent instruerer de også de 
øvrige elever. Vi tør godt sige, at vi på den måde  
er med til at udvikle mange forskellige kompetencer 
hos disse talenter. Vi har endvidere på VG stor 
tradition for at deltage i turneringer og stævner med 
andre gymnasieskoler. Her er det de bedste elever 
inden for atletik, badminton, basketball, fodbold, 
håndbold, volleyball og ultimate, der via de årlige 
udtagelse stræninger udtages til skoleholdet og 
repræsenterer Virum Gymnasium.

Elitesport  
på VG
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LITTERATUR, FILOSOFI, 
KUNST OG DESIGN
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På Virum Gymnasium tager vi elevernes skriftlighed 
meget alvorligt. Det er vigtigt at skrive godt, sikkert  
og korrekt, have en glæde ved sproget og beherske 
sprogets nuancer. 

Vi har derfor indlagt skrivekurser på alle tre årgange  
for alle elever:

1.g Kreativ skrivning og sprogkorrekthed
2.g Autentisk skrivning – den aktive samfunds  
 borger  hvor eleverne skriver debatindlæg
3.g Akademisk skrivning 

Skrivekurset for alle 1.g-elever afsluttes hvert år 
med en konkurrence, som har til formål at styrke 
elevernes skrivekompetencer og kreativitet. Som 
afslutning på kurset skal eleverne imitere en 
autentisk skrivesituation og individuelt skrive en 
kort præsentation af VG til skolens hjemmeside. 
Dommerjuryen består af bl.a. forlagsfolk, journalister 
og retorikere, der giver professionel feedback og  
de bedste besvarelser præmieres.

2gskrivekurset foregår i samarbejde med  
Berlingske og Politiken, og de allerbedste debat
indlæg af eleverne bliver trykt i Politiken og 
lokalpressen. Kurset indledes med et oplæg om  
det gode debatindlæg ved en Berlingskeredaktør.

Skrivekurser  
og 1.g skrive-
konkurrence

Forfatterværkstedet er for elever, der har  
en forfatter i maven og gerne vil skrive 
skønlitteratur. Så i værkstedet bliver ordene 
sluppet løs på en anden måde end i den 
daglige undervisning. Eleverne udforsker  
i fællesskab fiktionens verden, og undervejs 
lærer de om den kreative proces og det 
bevidste håndværk, som gode historier 
udspringer af. Forløbet har fokus på alle 
skriveprocessens faser, og eleverne får 
afprøvet, hvordan det er at give og mod
tage konstruktiv kritik. Sidst i forløbet 
bliver elevernes historier læst på skolen,  
så eleverne også får feedback på deres 
tekster af rigtige læsere

Forfatter- 
 værkstedet
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Filosofistudiekreds
ogOLifilosofi

I filosofistudiekredsen stilles der store og vigtige spørgs
mål som: ’Hvad er meningen med livet?’, ’Hvad er et 
godt liv?’, ’Hvad er et godt samfund?’, ’Hvad er ond
skab?’, ’Hvad er et menneske?’ På grundlag af korte 
diskussionsoplæg, filosofiske citater og dialog prøver vi i 
fællesskab at nærme os nogle svar på disse spørgsmål. 

Virum Gymnasium deltager også i Filosofi OL, der er  
en national og international konkurrence om at være 
bedst til filosofi. Ca. 45 lande deltager. På grundlag af  
en prøve udvælges de tre bedste fra hver deltagende 
skole i hvert land. Af det samlede antal udvælges de  

20 bedste på landsplan. De skal på grundlag af et 
filosofisk citat skrive et essay på engelsk. Vinderne 
herfra deltager i den internationale konkurrence. 
Hvert år kvalificerer VG-elever sig til den nationale 
finale, og elever fra VG har sågar vundet medaljer 
ved den internationale filosofi-olympiade.
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BGK – og andre 
aktiviteter for 
billedkunst- og 
designtalenter

Der er mulighed for at følge Billedkunstnerisk Grund
Kursus samtidig med, at man tager en studentereksa
men på Virum Gymnasium. BGK er en forberedelse  
til at søge ind på Kunstakademiet eller KADK – Det 
Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, 
design og Konservering eller andre videregående 
kunstneriske uddannelser. 

Endvidere kan dygtige og interesserede billedkunst  
og designelever komme i betragtning til skolens Kunst  
og Designpris, som uddeles hver sommer, ligesom der 
udskrives konkurrencer om udsmykningsopgaver på 
skolen, og der vil være mulighed for deltagelse i 
skolens kunstudvalg.
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